ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดิน
เลขที่ 12277 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื้อที่ 5-1-0 ไร่ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข ในการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
และแผนผังที่ตั้งทรัพย์สิน ปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
ธปท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้โดยทั่วกัน
ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ต้องซื้อแบบใบเสนอราคาที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหาร
กิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคารอำนวยการและบริการ ชั้น 1
เลขที่ 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 หรือทาง
ไปรษณีย์ ในวันและเวลาทำการธนาคาร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดหาและบริหารพัสดุ โทรศัพท์ 0-2356-8183
ในเวลาทำการธนาคาร หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.bot.or.th หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง สายออกบัตรธนาคาร
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน 2565

(นายศรัณย์ เลิศหิรัญวงศ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร
ผู้ว่าการแทน

รายละเอียดและเงื่อนไขการขาย
ดวยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงคจะจำหนายทรัพยสินโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
จำนวน 1 รายการ เปนที่ดินพรอมสิง่ ปลูกสราง โฉนดที่ดินเลขที่ 12277 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เนื้อที่ 5-1-0 ไร ซึ่งตอไปในประกาศนี้ จะเรียกที่ดินดังกลาววา “ทรัพยสิน” ซึ่งรายละเอียด
และแผนผังที่ตั้งทรัพยสิน ปรากฏตามแนบทายประกาศนี้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอราคา
ก. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1.

มีความสามารถตามกฎหมาย

2.

ไมเปนบุคคลลมละลาย

3.

ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

4.

มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามกฎหมายในการซือ้ หรือรับโอนทรัพยสินดังกลาว

5.

ตองไมอยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศของสำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

6.

ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ ขารวมเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก ธปท.
ณ วันประกาศการเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการเสนอราคาครัง้ นี้ ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังวาผูเสนอราคามีคุณสมบัติ
ตองหามขางตน ธปท. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิใด ๆ ที่ผูเขาเสนอราคามี เนื่องมาจาก
การเสนอราคา

ข. หลักเกณฑและวิธีการเสนอราคา
7.

ธปท. ถือไดวา ผูเสนอราคาไดรับทราบ ยอมรับ และจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการจำหนายทรัพยสินตามประกาศฉบับนี้

8.

ผูประสงคจะเขาเสนอราคาตองซื้อแบบใบเสนอราคาที่ สวนพัสดุ ฝายกลยุทธและบริหารกิจการ
ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย อาคารอำนวยการและบริการ ชั้น 1

เลขที่ 18 หมู 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแกว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท 0-2356-8183 โทรสาร 02-356-8188 ในวันและเวลาทําการธนาคาร ระหวางวันที่
27 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยชําระเปนเงินสด ฉบับละ 1,000.- บาท
(หนึ่งพันบาทถวน) หรือทางไปรษณียโดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี
เลขทีบ่ ัญชี 733-6-01230-2 ชื่อบัญชี สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย และ
สงหลักฐานการโอนเงินพรอมแจงรายชื่อผูเขาเสนอราคา เบอรโทรติดตอ และทีอ่ ยูในการรับ
แบบใบเสนอราคาดังกลาวมาที่ E-mail TH-Procure-BSD@bot.or.th
ในกรณีที่ผูขอซื้อแบบมิใชผปู ระสงคจะเขาเสนอราคา ใหผซู อื้ แบบแนบหนังสือมอบอำนาจจากผู
ประสงคจะเขาเสนอราคา ตามแบบที่ ธปท. กำหนด และติดปดอากรแสตมปใหครบถวนตาม
กฎหมาย
ธปท. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูเขาเสนอราคา หากไมปรากฏชื่อผูเขาเสนอราคา
รายนั้นในบัญชีรายชื่อผูซื้อแบบใบเสนอราคาของ ธปท.
ผูเขาเสนอราคาสามารถเขาดูทรัพยสินไดในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ระหวางเวลา 9.00–16.00 น.
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
9. ผูเสนอราคาตองเสนอราคาซื้อทรัพยสิน ตามแบบใบเสนอราคาที่ ธปท. กำหนด โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองระบุราคาที่เสนอซือ้ ใหชัดเจนครบถวนทั้งตัวเลขและตัวอักษร
หากปรากฏวาราคาเสนอซื้อที่เปนตัวเลข และตัวอักษรไมตรงกัน ธปท. จะถือเอาจำนวนเงินที่
สูงกวาเปนราคาเสนอซื้อ กรณีมกี ารแกไขขอความ / ตัวเลขที่ระบุลงในใบเสนอราคา ผูเขา
เสนอราคาตองลงลายมือชื่อกำกับทุกแหงและหามแกไขขอความสวนที่เปนแบบพิมพของ
ใบเสนอราคา
10. ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาซื้อทรัพยสิน ดวยแคชเชียรเช็ค (Cashier Cheque)
สั่งจาย “ธนาคารแหงประเทศไทย” จํานวนเงิน 5,000,000.- บาท (หาลานบาทถวน)
เพื่อเปนประกันการเสนอราคาและการปฏิบัติตามขอความในประกาศนี้
11. ผูเสนอราคาตองแยกเอกสารตาง ๆ ซึง่ ใชในการเสนอราคาใสซองปดผนึกตามแตละประเภท
โดยระบุขอความดานหนาซองใหชัดเจนตรงตามเอกสารที่บรรจุซองเพือ่ สงมอบให
คณะกรรมการขายฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ระหวางเวลา 09.00 ถึง 12.00 น.
ณ หองประชุม 155 (EFS) อาคาร 1 ชั้น 5 สํานักงานใหญ ธนาคารแหงประเทศไทย
ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดังนี้

11.1 ซองที่ 1 ใบเสนอราคาของทรัพยสินทีก่ รอกขอความแลว เขียนหนาซองวา ใบเสนอราคา
11.2 ซองที่ 2 เอกสารหลักฐานประกอบของผูเขาประกวดราคา เขียนหนาซองวา เอกสารหลักฐาน
ซึ่งประกอบดวยรายการเหลานี้แลวแตกรณี
(1) กรณีเปนนิติบคุ คล
(1.1) หนังสือรับรองหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และ
ทะเบียนผูถือหุนหรือสำเนาทะเบียนผูถือหุน ที่ออกใหกอนวันที่ลงในประกาศ
ฉบับนี้ไมเกิน 30 วัน โดยนายทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ซึ่งระบุวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น รายชื่อ และผูมีอำนาจ
ในการทำนิติกรรมในนามของนิตบิ ุคคล พรอมตัวอยางลายมือชื่อ ตัวอยางตรา
ประทับ (ถามี)
(1.2) สำเนางบการเงินประจำปลาสุดทีผ่ านการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาต และ
(1.3) หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) โดยใหระบุการมอบอำนาจใหชัดเจนในหนังสือ
มอบอำนาจ ตามแบบที่ ธปท. กำหนด พรอมประทับตรา (ถามี) และ
ปดอากรแสตมปใหครบถวนตามกฎหมาย พรอมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน ของผูมอบอำนาจใหกระทำการแทน และของผูรบั มอบอำนาจ
(2) กรณีเปนบุคคลธรรมดา
(2.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(2.2) สำเนาทะเบียนบาน และ
(2.3) หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) โดยใหระบุการมอบอำนาจใหชัดเจนในหนังสือ
มอบอำนาจตามแบบที่ ธปท. กำหนด และติดอากรแสตมปใหครบถวน
ตามกฎหมาย พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผูม อบอำนาจให
กระทำการแทน และของผูรบั มอบอำนาจ
11.3 ซองที่ 3 แคชเชียรเช็ค ตามที่กลาวใน 10. เขียนหนาซองวา แคชเชียรเช็ค
ค. เงื่อนไข และการพิจารณาจําหนาย
12. เมื่อคณะกรรมการขายฯตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารที่รบั มอบจากผูเ ขาเสนอราคา
ตาม 11.2 และ 11.3 แลว คณะกรรมการขายฯ จะพิจารณาผลทำการเปดซองใบเสนอราคาตาม
11.1 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 14.30 น. ณ สถานที่ยื่นซองตาม 11.

กรณีมผี ูเขาเสนอราคาเสนอราคาสูงสุดเทากันตัง้ แต 2 รายขึ้นไป ธปท. จะจัดใหผเู ขาเสนอราคา
ที่เสนอราคาสูงสุดเทากันนั้น ยื่นซองเสนอราคาใหมในแบบใบเสนอราคาที่ ธปท. จัดเตรียมไว
ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 155 (EFS) อาคาร 1 ชั้น 5
สํานักงานใหญ ธนาคารแหงประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ซึ่งราคาที่เสนอใหมตองไมต่ำกวาราคาที่เคยเสนอไวเดิม จนกวาจะไดผทู ี่เสนอ
ราคาซื้อสูงสุดเพียงรายเดียว
13. ธปท. จะพิจารณาตัดสินผูชนะการเสนอราคาจากผูเขาเสนอราคาที่เสนอราคาซือ้ สูงสุด ตอเมื่อ
ราคานั้น เปนที่พอใจของ ธปท. และจะประกาศผลการตัดสินใหผูเขาเสนอราคาทราบภายใน
15 วันนับถัดจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา
14. เมื่อ ธปท. ตัดสินใหผเู ขาเสนอราคารายใดเปนผูชนะการเสนอราคาแลว ผูนั้นตองวางเงินมัดจำ
ในอัตรารอยละ 25 ของราคาเสนอซือ้ เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดวยวิธีโอนเงิน
ผานธนาคารพาณิชย ดวยระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2565
โดยถือเอาหลักประกันการเสนอราคาเปนสวนหนึ่งของเงินมัดจำได และทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ทรัพยสิน ตามแบบที่ ธปท.กำหนด ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแหงประเทศไทย ตําบลขุนแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หากพนกำหนด
ธปท. จะริบหลักประกันการเสนอราคา
15. ผูชนะการเสนอราคาทรัพยสิน ตองชำระราคาสวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ดวยวิธีโอนเงินผาน
ธนาคารพาณิชย ดวยระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 หาก
พนกำหนดเวลาดังกลาว ธปท. จะริบเงินมัดจำตามที่กลาวใน 14.
16. เมื่อผูชนะการเสนอราคาทรัพยสนิ ชำระราคาสวนทีเ่ หลือตามที่กลาวใน 15. และ ธปท. ทราบผล
การชำระราคาเรียบรอยแลว ธปท. จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูชนะการเสนอราคา ณ
สำนักงานที่ดิน ที่เกี่ยวของ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คูสัญญาตกลงกัน
17. ผูชนะการเสนอราคาทรัพยสินตองเปนผูชำระคาธรรมเนียม คาอากร ภาษีตาง ๆ (ไมรวมภาษี
เงินไดนิติบุคคลของผูขาย) ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
18. ธปท. จะยึดหลักประกันการเสนอราคาของผูเ ขาเสนอราคาที่อยูในขายที่จะไดรบั การพิจารณา
ไวจนกวา ธปท. จะไดทำสัญญาจะซื้อจะขายครบถวนสมบูรณตามความประสงคแลว ทั้งนี้
หลักประกันของผูเขาเสนอราคารายอื่น ธปท. จะคืนหลังจาก ธปท. ประกาศผลการตัดสิน
ผูชนะการเสนอราคา การคืนหลักประกันการเสนอราคาไมวา กรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้

ง. ขอสงวนสิทธิ
19. การประกาศจำหนายทรัพยสินโดยวิธีเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ เปนการจำหนายตามสภาพของ
ทรัพยสินทีเ่ ปนอยูจ ริงขณะออกประกาศ จึงเปนหนาที่ของผูเ ขาเสนอราคาทีจ่ ะตองตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยทจี่ ะซื้อตามสถานที่และแผนทีก่ ารไปทีป่ รากฏในประกาศ และถือวา
ผูซื้อไดทราบถึงสภาพทรัพยนั้นโดยละเอียดครบถวน รวมทัง้ รางสัญญาจะซือ้ จะขาย กอนการ
เสนอราคา
20. ธปท. อาจเปลี่ยนแปลง รายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ปรากฏในประกาศนี้
กอนที่จะมีการเสนอราคา เพือ่ ใหผูเขาเสนอราคาถือปฏิบัติ โดย ธปท. ไมตองแจงใหผเู ขาเสนอ
ราคารับทราบลวงหนา
21. หากผูเ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 1 ถึงขอ 6 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถกู ตอง หรือไมครบถวน หรือยื่นเสนอราคาไมถูกตองตามขอ 8 ถึงขอ 11 แลว ธปท. จะไมรับ
พิจารณาขอเสนอของผูเ สนอราคารายนั้น เวนแตเปนเอกสารในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย อาจพิจารณาผอนปรน การตัดสิทธิผเู สนอราคารายนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการขายฯ
มีสิทธิเรียกใหผเู ขาเสนอราคาสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดได
22. ผูเขาเสนอราคาที่ ธปท. เห็นวา อยูในขายที่จะไดรับการพิจารณา ตองไมถอนการเสนอราคา
ของตนและตองยืนราคาตามทีเ่ สนอไวจนกวา ธปท. จะทำสัญญาจะซื้อจะขายครบถวนสมบูรณ
ตามความประสงคแลว
23. ธปท. มีสทิ ธิที่จะไมขายในราคาสูงสุดทีผ่ ูเขาประกวดราคาเสนอ ถาเห็นวาราคาที่เสนอนั้นเปน
ราคาที่ยังไมสมควรขาย รวมทัง้ มีสิทธิยกเลิกการเสนอราคาคราวนี้เสียก็ไดโดยไมตอง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจมีขึ้นตอผูเ ขารวมการเสนอราคาทั้งสิ้น
24. ธปท. อาจตอรอง ตกลงราคา หรือตกลงเงื่อนไขอื่นใดกับผูเ ขาเสนอราคาที่อยูใ นขายที่จะไดรับ
การพิจารณา ภายหลังการเสนอราคาอีกก็ได
25. ธปท. อาจเลือกผูเ ขาเสนอราคาทีเ่ สนอราคาซื้อทรัพยสินสูงสุดในลำดับถัดไปใหเปนผูชนะการ
เสนอราคาหรือจะยกเลิกการเสนอราคา หรือเปดใหยื่นซองเสนอราคาใหมก็ได หากพิจารณา
เห็นวาผูชนะการเสนอราคามีพฤติการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก ธปท. หรือทำให
ธปท. เสียประโยชน

26. ในกรณีที่ผูชนะการเสนอราคาไมสามารถชำระเงินมัดจำหรือราคาตามระยะเวลาทีก่ ำหนดดวย
เหตุประการใด ๆ อันเปนเหตุใหมีการยกเลิกการเสนอราคา และหากปรากฏวา เมื่อมีการนำ
ทรัพยสินออกจำหนายอีกครัง้ ไดราคาไมคุมกับราคาขายเดิม ผูชนะการเสนอราคาทีล่ ะเลยไม
ชำระราคาดังกลาว จะตองรับผิดชอบราคาสวนที่ขาดใหแก ธปท. ตามความในมาตรา 516
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
27. ธปท. จะสงมอบทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู ณ วันที่มีการออกประกาศ และหลังจากผูชนะ
การเสนอราคารับโอนกรรมสิทธิ์แลว ธปท. จะไมรบั ผิดชอบแตประการใดเกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือเรื่องอื่นใดทีเ่ กี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสิน
---------------------------------

ที่ตั้งทรัพยสิน

สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน
ทำที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่

กันยายน 2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย ..................................................
......................................................... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ.............................................
โดย..................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายกัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งติดตรึงอาคาร
ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 12277 เนื้อที่ 5-1-0 ไร่ เลขที่ 76 หมู่ 3 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะขาย และต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน”
ข้อ 2. ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงกันว่า ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจาก
จำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม ผู้จะซื้อและผู้จะขายยังคงตกลงจะซื้อ
จะขายกันตามราคาที่กำหนดไว้ของสัญญานี้ โดยจะไม่ยกเอาเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 466 ขึ้นกล่าวอ้างเพื่อยกเลิกสัญญาต่อกัน
ข้อ 3. ผู้จะซื้อและผู้จะขายได้ตกลงราคาทรัพย์สิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ...........................- บาท
(.....................................บาทถ้วน) โดยผู้จะซื้อจ่ายเงินจำนวน............................................-บาท เมื่อหักมูลค่า
หลักประกันการเสนอราคาซื้อทรัพย์สิน จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) แล้ว เป็นเงินที่ต้อง
จ่ายสุทธิ..............................................- บาท (.....................................บาทถ้วน)
ผู้จะขายจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ให้แก่ผู้จะซื้อ
ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามวันที่คู่สัญญาตกลงกัน หากผู้จะซื้อไม่สามารถมาดำเนินการจดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อันเป็นเหตุให้
ผู้จะขายไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินภายในกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้นได้ ให้ถือ
ว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4. ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีต่าง ๆ (ยกเว้นค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล) ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
บรรดาที่จะเกิดจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ผู้จะซื้อมีหน้าที่ต้องชำระเองทั้งสิ้น
ข้อ 5. ในกรณีผู้จะซื้อผิดนัด หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญานี้ ผู้จะซื้อยินยอมให้
ผู้จะขายดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
5.1 บอกเลิกสัญญานี้ โดยผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้แก่
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ผู้จะขายไว้แล้วทั้งหมดได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวผู้จะซื้อก่อน และผู้จะซื้อยินยอมชดใช้เบี้ยปรับให้แก่
ผู้จะขายในอัตราร้อยละ 10 ของราคาทรัพย์สิน
5.2 เรียกร้องให้ผู้จะซื้อปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งผู้จะซื้อต้องรับผิดชดใช้เงินส่วนที่ขาด
ตามความในมาตรา 516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย หากผู้จะขายนำทรัพย์สินออกจำหน่าย
อีกครั้งได้ราคาไม่คุ้มกับราคาขายเดิม ผู้จะซื้อต้องชดใช้เงินส่วนที่ขาด ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างราคาขายใหม่
และราคาขายเดิมให้แก่ผู้จะขาย ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะขาย
ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญานี้ให้ถือว่าผู้จะซื้อสละสิทธิ
ที่จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวในข้อ 1. ยกเว้นผู้จะซื้อยอมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายตามที่ผู้จะขายเรียกร้อง
ข้อ 7. ผู้จะขายจะส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่เป็นอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ มิถุนายน 2565 พร้อม
สิ่งติดตรึงอาคารให้แก่ผู้จะซื้อ
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ

..............................................................
(...........................................)
เพือ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผูจ้ ะขาย

ลงชื่อ

..............................................................
(...........................................)
เพื่อ .......................................

ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ

..............................................................
(...........................................)

พยาน

ลงชื่อ

...............................................................
(...........................................)

พยาน

